Voorspelling van Edgar Cayce lijkt toch uit te komen (video)
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“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men
soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid”.
Er is een reden dat Rusland nu wordt gedemoniseerd en dat alles voert terug naar een tijd en
een volk dat door sommigen wordt vergeleken met een virus.

In een gebied wat nu Oekraïne en de Krim is, woonde in vroegere tijden een volk dat men de
Chazaren noemde.
De Chazaren hadden een steppengebied tussen de rivieren de Wolga en de Dnjepr en de
zuidelijke Kaukasus, ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga. Het rijk
bestond van 552 tot 967 en in het begin bestond het uit verschillende Turkse stammen. Toen
het groeide kwamen ze de Göktürken tegen. Na hun veroveringen onderwierpen zij deels de
Altyn Oba-horde en hun bewoners gingen uiteindelijk inelkaar op.
Pas toen er een einde kwam aan de onderdrukking van de Göktürken in 766 waren zij toch
nog met zoveel om in gevecht te kunnen gaan met de omliggende grootmachten, het
Islamitische Kalifaat van de Abbasiden en het Christelijke Byzantijnse Rijk. Toen Cyrillus de
Chazaren aanbood hen tot het Christendom te bekeren, gaven zij de voorkeur aan een vorm
van Jodendom, omdat er Joden in dit nomadenvolk waren opgegaan met wie ze veel handel
dreven".
Evert Jan Poorterman zei over dat volk het volgende:
Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te
marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze
handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die
hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom
en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat
mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het
vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de
Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee
zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.
Chazarenrussenjoden met bontmutsen:
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